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  حقوقدان -اميرفيض

  : مده است کهآخر تحرير فوق اين اشاره بتصريح آدرقسمت 

جلوگيری ازبرخی ممکن است احتماال به اقداماتی عليه ايران دست بزند وبرای  آمريکاکومت فعلی ح
  .صحبت ھا واعتراضات نيازبه مشروعيتی دارد که بتواند  اقدامات نظامی عليه ايران را توجيه کند

**  

 ازرامی ھای کشورھا آمالحظاتی ازباب عدم رعايت حقوق بشر ويا دخالت درنا آمريکادرست است که  
درمورد  ويا سايرکشورھا آمريکانھا ايجاد حق ومشروعيت برای آدارد ولی سالمی جانب جمھوری ا

  .نميشود ومشروعيت اقدام نظامی عليه کشورھا نيازبه قطعنامه شورای امنيت دارد اقدامات نظامی 

امروزه کشورھا روشھای جريان يافته بين کشورھاست  نجا که حقوق بين الملل مجموعه ای ازآ ولی از
نھا ويا ھمراھی کشورھا به اقدامات نظامی ويا مداخالت آه ازمخالفان دولتھا واخذ تصديق ازبا استفاد

به عراق  آمريکاحمله  ،ارائه داد درمورد ھمکاری کشورھا د  نمونه ای که ميتوان سياسی اقدام ميکنن
ورد استفاده ودرم . ن ادامه يافتآجريان غيرقانونی بود که بعلت ھمکاری ومشارکت گروھی ازکشورھا 

 :باما گفتقای اوآعليه ايران استناد کرد که  آمريکامخالفان دولت ھا ميتوان به تحريم ھای اقتصادی  از
  .>تحريم ھای کمرشکن عليه ايران بنا بردرخواست ايرانيان مخالف جمھوری اسالمی بوده است<

  بعد اامـــــ

امپ نشان ميدھد که بيم اقدامات نظامی عليه قای ترآنظربه اينکه اخبارمنتشره وبرداشت ازاظھارات   *
نظربه اينکه و تش بازی ميکند>آايران دارد با < :تازه ترين اظھارات ترامپ  اين استو ؛ايران وارد است

موافق تصميم دولت  آمريکان کشوربوده وعلی االصول ھمه تابعين آدارای تابعيت  آمريکاايرانيان مقيم 
   .يندآبه حساب مي کشور نآ

به ايران درحدی است که اگرايرانيان بھرنحوی با سياست  آمريکاحمله احتمالی  حساسيت موضوعِ  لذا
وحتی سکوت نمايند نوعی اجازه وموافقت به اقدام نظامی  مخالفت نکنند ابراز ايرانعليه  آمريکانظامی 
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می دقيقا مالحظه  ھفتم ماهواين ھمان چيزی است که درپشت پرده تظاھرات  عليه ايران محسوب ميشود 
   .ميگردد

که درجريان تظاھراتی که گفته ميشود درھفتم ماه می برگزارميشود  مقصود ازتوضيح باال اين است  *
ن تفاوت بين ملت ايران وحکومت اسالمی آمسائل تبعی بلکه مسئله اساسی که بايد دستورجلسه نه تنھا 

ھای سياسی  ازکالم شخصيت مده ونيزآبتاکيد اعليحضرت  است واين ھمان واقعيتی است که بارھا
ن تظاھرات مطرح شود وبه عيان اين واقعيت روشن مشخص شود که آ ئی شنيده شده است  درآمريکا

ايران  و قوم تبھکاری است بنام جمھوری اسالمی  ن ملت اسيرآحمله به ايران حمله به ملتی است که 
  .اسالمی که اساسا به ملت ومليت وکشور ووطن اعتنائی نداردمتعلق به ملت ايران است نه جمھوری 

دولت  > صريح وقاطع ازسه بيا که گربه شاخت نزنهآسه برو آ<نه اينکه  وتظاھرات تکليف دارد  *
ن آ ملت ونماد اقتدارمبارزه راه  کشورما دخالت نکند وموانعی را که درسر امور بخواھد که در آمريکا

کردن ملت ايران درنجات کشورش پايان بدھد تا  مھار و شکارآدخالت ھای  دارد وبه ه است برايجاد کرد
وانگلستان وشرکای  آمريکابنگرد که ايرانيان سالھای قبل ميتوانستند کشورشان را نجات دھند واين 

   .گوادلپ بودند که سنگ رابستند وسگ را گشوده اند

 ن کشورآ وشخصيت ھائی از آمريکا شورن تظاھرات که گفته ميشود با اعتبارمالی کآ ايرانيان اگردر *
اين موقعيت حساس استفاده کنند  ند که ازليف دارمديرت ميشود شرکت ميکنند تکنھا آعملجات ايرانی  و

بنام ايران  کالمی استوار در وصدای ناشنيده تحميل تحريم ھای سياسی به نماد ملی ايرانيان را دقيقا و
تحريم ھای سياسی به  پايان دادن شود خواست خودشان کهال تھيه ميقطعنامه ای که قب در و اعالم کنند

را قادر به انجام چنين تکليف وجدانی وميھنی نميدانند  ندای  خود اگر و ماد ملی ايرانيان است اعالم کنندن
 ، بقای ظلم به برچيدن ظلم کمک کنيداگرنميتوانيد < کناربکشيد وجدان واعتقاد خودرا بشنوند که ميگويد

   .>يدراحمايت نکن

اه  ايران  وبقای بيشترھمين قوم سبب ويرانی ايران وکشتارملت بی پناقدامات نظامی عليه ايران  *
  .برملت ما تحميل کرده اند ،ن کشورآ واقمار آمريکاوحشی وجنايتکاری خواھد شد که 

  بيانيه منتسب به اعليحضرت
 ن دريافت ميشود اجازه نميدھد که بيانيه ای درآ از یکه بوی ناخوشايند ھفتم می اھميت ماھيت تظاھرات
   :ا باتفاق ميخوانيمبيانيه ر يابد اين حد ضعيف انتشار

 به منظور آمريکاايرانيان درکنگره  <اخيراشايعاتی مبنی برحضورشاھزاده رضاپھلوی درجمعی از        
 بی اساس وعاری ازحقيقت است ينده ايران قوت گرفته که آپيشنھاد طرحی درباره قانون اساسی  )١(
 تنظيم قانون اساسی بايد توسط نمايندگان منتخب مردم درمجلس موسسان مملکت کهنجائيکه آ از )٢(
 نمايندگان ان ازطريق دموکراتيک انتخاب ميشوند انجام پذيرد ، اينگونه جلسات  انھم به منظورجلب) ٣(

  .>کشورخارجی  نميتواند مقبول وبرخوردارازاعتبارالزم باشد حمايت تنی چند ازنمايندگان کشوريک
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درست نيست ويا اساسا  ،آمريکابيانيه نشان نميدھد که شايعات مبنی برحضور اعليحضرت درکنگره  )1(
   .رداخته شدهمطلبی است شايعه وپ آمريکارکنگره ينده ايران دآمسئله طرح قانون اساسی 

که بيان شده درکنگره وتحت نطورآنھم آ اساسی يک کشوردرامرقانون  دخالت يک کشورخارجی )2(
بين المللی است واين  وممنوعيت  ست  يک محکوميتآمريکان کشور که آحمايت تنی چند ازنمايندگان 

   .با مقبوليت واعتبارکه ناشی ازحقوق خصوصی است تفاوت دارد ،محکوميت

حرمت قانون اساسی پاسدار ،نیسنت وفرھنگ ملی ايرانيان ونص قانواعتبار اعليحضرت به  )3(
يتی خودشان درحمايت ازقانون اساسی دراين مقوله ازتکليف قانونی وھو مشروطيت ھستند نميتوانند

نسبت به قانون اساسی  ن متاسفانه اين کاريوخيانت داريوش ھما ريکباردراث کوتاھی بفرمايندمشروطيت 
وبا مشارکت ايرانيان صحه تائيد  آمريکاکنگره  مسير در مشروطيت روی داد واکنون نبايد ھمان کار

، ماھيت بيانيه تداوم قانون اساسی مشروطيتبه  سابق اين کم توجھی امروز درکنارکم لطفی ھای ،بگيرد
  :به مصداق اين بيت شيخ بھائی نزديک  ميسازد را

  باطنش چون کورکافرپرخلل       وزدرون قھرخدا عزوجل

ايران دخالت وحمايت  يندهآست که درمسئله قانون اساسی آمريکاتوجه دادن به مسئولين  در ،تکليف *
. منقوش نسازند زاديبخش ملت ايرانآنکنند واين ننگ پاک نشانی را برتاريخ کشورخودشان ومبارزات 
ه سياق ن الزم باشد بآ تجديد نظری در ايرانيان قانون اساسی مترقی مشروطيت را دارند که احتماال اگر

  .ن قانون منظورشده عمل خواھد شدآھمان صراحتی که در

وزيرنظر نمايندگان کنگره  آمريکاينده ايران درکنگره آاين باالتر است که قانون اساسی  کدام ننگ از *
اينھم  ؟؟ درچه زمانی ونسبت به کدام کشوری اين مقوله ذلت بارجريان داشته استن کشور مطرح شودآ
ئی ويا آمريکاکه قانون اساسی اورا کارشناسان  ملتی را ؟ئی استآمريکااسی خواھی تراوشات دمکر از

، ملـت ن ملتآ!! کند تصديق وکسب مشروعيت آمريکابنويسند ودرکنگره  آمريکاايرانيان دارای تابعيت 
عقل  را اشغال کرده جمھوری اسالمی وطن ما ؟کجا لياقت ايران وايرانی بودن را دارد ن ملت  آ. نيست

   .که زيرباراين خفت وجھالت بی سابقه درجھان برويمرا که نگرفته  شرافت ما و

 داريوش ھمايون) بی اعتباراعالم کردند و( آمريکاابتدا قانون اساسی مشروطيت را بخشی ازعوامل  *

ئی با آمريکادارند يک قانون اساسی  وضعی وسيعتر در آمريکاھمان عوامل  اکنون بخش ديگری از
باصطالح قانون اساسی جمھوری اسالمی به مراتب شرافت  ن ميکنندآرا جايگزين  آمريکا!! مشروعيت

                                   .بيشتری براين قانون دارد

پشت «فرموده اند که ھم  > دوبارهاقدامی نکنيد تا من بگويم چه کنيد< :اعليحضرت بارھا فرموده اند *
  .»يرانيان درمورد مشکالت وبرخوردھا ازاعليحضرت سوال کنندنداريد وا کوه قاف تشريف
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ھا بنام قانون اساسی برداشته  ئیآمريکاچوجه تعيين تکليف  نسبت به خيزی که بيانيه اعليحضرت به ھي
نيست دستورصريح وقاطع وروشن الزم است که  وزمينه سازی برای حمله نظامی به ايران ميکنند  اند

   ١. ک ومساعدت وھمراھی  دراين طرحايرانيان حذر کنند ازکم

به ھمين را سلطنت طلب ميدانند  کشور ايرانيان خارج از از نتاعليحضرت  يک ميليون دويست ھزار *
ھرمقام وموقعيتی که برای خودشان قائلند دراين فاجعه درجريان، مسئوليت دارند. بيانيه مزبور  ميزان در

   .جوابگوی مسئوليت مزبور نيست

ھزارعضو دارد چراخفقان گرفته  ۵٠مسئولين ان شورا شورای تجزيه طلبان اعليحضرت بنا برگفته  *
   .است  که حتی جرات دادن بيانيه ندارد وبنام رضا پھلوی بيانيه را داده است

 اين تعدی عيان به حق حاکميت ملت در ،مگردرقطعنامه شورا احترام به حق حاکيمت منظورنشده است
!! با پول وامکانات ئی وتحصيل مشروعيتآمريکاکنگره من ھای  نظر نھم زيرآاساسی  تنظيم قانون

  .چه چيزی ازحق حاکميت نيم سوخته ايران باقی ميگذارد آمريکا

  وردĤدست

اين درست است که دورخيزھای تازه برای تنظيم قانون اساسی به ھرروی که باشد وھست تاثيری 
ن ندارد اما اين وضوح وحق مشخص سياسی آو متممات درحقانيت تداوم مشروعيت قانون اساسی 

ن به کرات ارائه شده است نبايد سبب شود که ايرانيان درجبھه ھای آايرانيان که مدارک ومستندات 
مثالش روشن  ،ن ساکت بمانندآتداوم مشروعيت قانون اساسی وتبعات  معارض با حق حاکميت ملت و

 سند و ن به اعتبارآبھنگام معارضه ويا تجاوزبه  داند نبايدمالک خانه وملکی مي را کسی که خود ؛است
  .زنده بماند نيازبه حراست وتقويت دارد و حق برای اينکه پايدار ؛حق مالکيتی که دارد ساکت بماند

پادشاه ونماد ملی کشورمان  از حقوق ملت دفاع کنيم ، ازما ايرانيان تکليف داريم ازوطنمان دفاع کنيم
ن جان حقوقی ومشروعيتی آپايکاه حقوقی قانون اساسی مشروطيت وتداوم  از ھمه اينھا دفاع کنييم

   .مييابد

  

  

                                               
د، ايی که به تاماس جفرسون نسبت داده ميشوايرانيان در ھمه جا حتا در کتابخانه کنگره آمريکا و کتاب ھفتخار ا -١

روی قانون کشور داری داريوش نوشته شده است و حاال کسانی پيدا شوند  اين است که قانون اساسی آمريکا از
نگره آمريکا و با تاييد آمريکايی ھا کشور مارا در ک يا پيش نويس قانون اساسی يا ھر قانون و قانون اساسی

 ک-؟ حراستی چه خفتی باالتر از اين خواھد بودبنويسند. به 


